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 Ärende 

 

Åtgärd 

1.  Fastställande av stadgar för Tarfala 

forskningsstation (dnr SU FV-1.2.1-0746-

17). Föredragande: Monireh Shirani, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar att fastställa stadgarna enligt 

förslag. 

 

2.  Utseende av styrelseledamöter samt 

föreståndare för Stockholms centrum för 

krigs- och fredsetik (dnr SU FV-1.2.2-

4114-16). Föredragande: Monireh 

Shirani, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar, efter förslag från 

Områdesnämnden för humanvetenskap, att 

utse professor Gustaf Arrhenius, professor 

Ludvig Beckman, professor Amandi 

Hattiangadi samt professor Pål Wrange till 

ledamöter för perioden 2017-01-01-2019-12-

31.  

Rektor beslutar vidare att utse professor Helen 

Frowe till föreståndare och universitetslektor 

Erik Angner till ställföreträdande föreståndare 

för perioden 2017-01-01-2019-12-31. 

3.  Utseende av styrelseledamöter samt 

föreståndare för Centrum för 

tvåspråkighetsforskning (dnr SU FV-

1.2.2-0433-17). Föredragande: Monireh 

Shirani, Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar, efter förslag från 

Områdesnämnden för humanvetenskap, att 

utse professor Erik Olsson, professor Maria 

Kuteeva, professor Laura Álvarez Lopez till 

ledamöter för perioden 2017-01-01-2019-12-

31. 

Rektor beslutar vidare att utse professor Lena 

Ekberg till föreståndare för perioden 2017-01-

01-2017-07-31 och för perioden 2017-08-01-

2018-01-31 utse universitetslektor Caroline 

Kerfoot. Till ställföreträdande föreståndare 

utse professor Niclas Abrahamsson för 

perioden 2017-01-01-2018-01-31. 
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4.  Utseende av styrelseledamöter samt 

föreståndare för Stockholms universitets 

centrum för evolutionär kulturforskning 

(dnr SU FV-1.2.2-0878-17). 

Föredragande: Monireh Shirani, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar, efter förslag från 

Humanistiska fakultetsnämnden att utse 

professor Elisabeth Mansén, professor Ove 

Eriksson, fil.dr. Robert Österling, professor 

Ljuba Veselinova, fil.dr. Gunilla Eriksson, 

universitetslektor Hans Temrin samt professor 

Torun Lindholm till ledamöter för perioden 

2017-01-01-2019-12-31.  

Rektor beslutar vidare att utse professor 

Magnus Enquist till föreståndare för perioden 

2017-01-01-2019-12-31.  

5.  Utseende av styrelseledamöter samt 

föreståndare för Institutet för 

Kanadastudier  (dnr SU FV-1.2.2-0620-

17). Föredragande: Monireh Shirani, 

Avdelningen för planering och 

ledningsstöd. 

Rektor beslutar, efter förslag från Romanska 

och klassiska institutionen, att utse adjunkt 

Françoise Sule, docent Svante Lindberg, 

professor Stefan Helgesson samt Caroline 

Ribers till ledamöter för perioden 2017-01-01-

2019-12-31.  

Rektor beslutar vidare att utse biträdande 

lektor Christophe Prémat till föreståndare för 

perioden 2017-01-01-2019-12-31. 

6.  Anmälan av beslut att hänskjuta 

disciplinärende från Juridiska 

institutionen till disciplinnämnden (dnr 

SU FV-2.5.1-4188-16). Föredragande: 

Emma Svennerstam, Avdelningen för 

planering och ledningsstöd. 

Läggs till handlingarna. 

7.  Förslag från Humanistiska 

fakultetsnämnden om befordran till 

professor vid Institutionen för kultur och 

estetik (dnr SU FV-2.3.2-0074-17). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

Rektor beslutar att befordra Helena Bodin till 

professor i litteraturvetenskap fr.o.m. 2017-

04-01, med villkor enligt särskilt 

anställningsbeslut. 

8.  Anmälan av beslut från Jordbruksverket 

angående förordnande av ledamöter i 

Stockholms djurförsöksetiska nämnd (dnr 

SU FV-1.9-0624-17). Föredragande: Åsa 

Borin, Områdeskansliet för 

naturvetenskap. 

Läggs till handlingarna. 

9.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Socialstyrelsen avseende 

samarbete med Psykologiska institutionen 

(dnr SU FV-3.9-0790-17). Föredragande: 

Nathaniel Morris, Områdeskansliet för 

humanvetenskap.  

 

Rektor beslutar att teckna överenskommelsen. 
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10.  Begäran om medel för vårterminen 2017 

för Utländska Lärares Vidareutbildning, 

(ULV), ULV 2:1-14 (dnr SU FV-2.1.1-

0477-17). Föredragande: Karin Edman, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar inlämna begäran till 

Utbildningsdepartementet om  

19 849 891 kronor för vårterminen 2017 för 

ULV 2:1-14 vid de medverkande lärosätena.  

 

11.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 

fakultetsnämnden om återanställning av 

professor efter pension vid Institutet för 

social forskning (SOFI) (dnr SU FV-

2.3.1.1-0840-17). Föredragande: Kristina 

Löfstedt Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att återanställa Thor Norström 

som professor med omfattningen 35 procent  

fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2018-12-31, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

12.  Förslag från Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden om anställning av 
professor vid Institutet för social 
forskning (SOFI) (dnr SU FV-2.3.1.1-
1438-16). Föredragande: Kristina 
Löfstedt, Områdeskansliet för 
humanvetenskap. 
 

Rektor beslutar att anställa Marie Evertsson 
som professor i sociologi, med inriktning mot 
socialpolitik, fr.o.m. 2017-06-01, med villkor 
enligt anställningsbeslut.  

13.  Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM) om uppdraget 

att ge kursen Fortbildningskurs i 

teckenspråk för lärare, 30 HP (30 ECTS) 

(dnr SU FV-6.5-0839-17). Föredragande: 

Henric Hertzman, Områdeskansliet för 

humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar att teckna överenskommelsen. 

14.  Fördelning av medel för det särskilda 
åtagandet ”Utveckling av lärarutbildning 
för dövas och hörselskadades behov” (dnr 
SU FV-2.1.1-0856-17). Föredragande: 
Anna-Karin Björling, Avdelningen för 
planering och ledningsstöd. 
 

Rektor beslutar enligt förslag. 

15.  Förslag från Områdesnämnden för 

naturvetenskap om förlängning av 

återanställning som professor efter 

pension vid Institutionen för neurokemi 

(dnr SU FV-2.3.1.1-0819-17). 

Föredragande: Katarina Gustafsson, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

Rektor beslutar att förlänga återanställningen 

av Bengt Mannervik som professor med 

omfattningen 50 procent fr.o.m. 2017-04-01 

tills vidare, dock längst t.o.m. 2018-03-31, 

med villkor enligt särskilt anställningsbeslut. 

 

16.  Förslag angående Stockholms universitets 

inriktning av verksamheten inom 

Uppsala/Umeå Comprehensive Cancer 

Consortium (U-CAN) (dnr SU FV-5.1.2-

0852-17). Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

 

 

Rektor beslutar enligt särskild skrivelse. 
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17.  Offert till Skolverket angående 

uppdragsutbildning i Svenska som 

andraspråk med start hösten 2017 (dnr SU 

FV-6.5-0623-17).  

Föredragande: Anna-Mia Bergkvist, 

Områdeskansliet för humanvetenskap. 

 

Rektor beslutar inlämna offertförslag till 

Skolverket. 

18.  Förslag till beslut om redovisning enligt 

transparenslagen – Lag (2005:590) om 

insyn i vissa finansiella förbindelser (dnr 

SU FV-1.1.8–0880-17). Föredragande: 

Pia Grankvist, Ekonomiavdelningen.  

 

Rektor beslutar enligt bilaga. 

 

 

 

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 

prorektor, professor Clas Hättestrand och förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim 

Malmström. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig 

närvarande har varit Monireh Shirani, Avdelningen för planering och ledningsstöd 

(protokollförare).  

 

 

 

Monireh Shirani  

 

 

 

Justeras       

 

 

 

Astrid Söderbergh Widding    


